اطالعات شخصی
جنسیت

وضعیت تاهل
مجرد

ملیت

زن

مرد

………..

مذکر

تاریخ تولد
2631

ایرانی

نام خانوادگی
تقی پور

نام
علی اکبر

آدرس پستی
شهرستان شاهرود  ،شهر مجن

کد پستی

محل صدور

شماره

شماره ملی

روبروی گلزار شهدا ،منزل محمد تقی پور

6132366239

شاهرود

شناسنامه
213

9132828931

پیش زمینه تحصیلی
معدل نهایی

28/88

21/93

21/33

تاریخ اتمام

کشور

شهر

محل تحصیل

رشته  /گرایش

2636

ایران

تبریز

دانشگاه تبریز

جغرافیا و برنامه ریزی
شهری

دکتری

2688

ایران

تبریز

دانشگاه تبریز

جغرافیا و برنامه ریزی
شهری

کارشناسی
ارشد

2681

ایران

مشهد

دانشگاه فردوسی

جغرافیا و برنامه ریزی
شهری

2613

ایران

مجن

دبیرستان هدایت

علوم انسانی

مقطع

کارشناسی
دبیرستان

پایان نامه دکتری
عنوان
تحلیل فضایی تفاوت قیم ت زمین و مسکن در نواحی شهری تبریز با استفاده از تکنیک رگرسیون وزنی جغرافیایی )(GWR
دانشگاه

گروه

مرتبه

نام

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

دانشگاه تبریز

استاد

محمد رضا پورمحمدی

استاد راهنما

جفرافیا و برنامه ریزی شهری

دانشگاه تبریز

دانشیار

رسول قربانی

استاد راهنما

جفرافیا و برنامه ریزی شهری

دانشگاه تبریز

دانشیار

شهریور روستایی

استاد مشاور

1

پایان نامه کارشناسی ارشد
عنوان
ارزیابی سازمان فضایی شهر شاهرود با تاکید بر الگوهای کاربری زمینهای آموزشی
دانشگاه

گروه

نام

مرتبه

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

دانشگاه تبریز

اس تاد

محمد رضا پورمحمدی

استاد راهنما

جفرافیا و برنامه ریزی شهری

دانشگاه تبریز

استاد

فیروز جمالی

استاد مشاور

مقاالت منتشره علمی -پژوهشی
وضعیت مقاله

نام مجله

چاپ

آمایش جغرافیایی فضا

چاپ

فضای جغرافیایی

چاپ

فضای جغرافیایی

چاپ

جغرافیا و برنامه ریزی محیطی ،
دانشگاه اصفهان

چاپ

جغرافیا و توسعه ،دانشگاه
سیستان و بلوچستان

چاپ

جغرافیا و برنامه ریزی ،دانشگاه تبریز

چاپ

فصلنامه مدلسازی اقتصادی

چاپ

فصلنامه مطالعات گردشگری

چاپ

پذیرفته شده

عنوان مقاله
بررسی عوامل موثر بر قیمت مسکن در شهر تبریز با استفاده از مدل
هدانیک

ارزیابی مکانیابی کاربری های آموزشی شهر شاهرود

مکانیابی خدمات شهری با ترکیب  GISو مدل AHP
نمونه :مدارس ابتدایی شهر شاهرود
تحلیل و ارزیابی تغییرات کاربری اراضی محدوده تاالب های بین المللی
آالگل ،آلماگل و آجی گل ترکمن صحرا با استفاده از تصاویر ماهواره ای
چند زمانه
تحلیل تناسب اراضی برای توسعه شهری در محدوده مجموعه شهری
تبریز با استفاده از روش تحلیل فرایند سلسله مراتبی
بازیافت اراضی بایر شهری

تاثیر نرخ مالیات بر درآمد ارزی گردشگری کشورهای خاورمیانه و
شمال آفریقا (رهیافت داده های تابلویی پویا)
بررسی تأثیر تجارت خارجی کشورهای منتخب بر تقاضای گردشگری
خارجی ایران :مطالعه موردی کشورهای هند ،پاکستان و ترکیه
تحلیل و سنجش سرمایه اجتماعی

فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه

مطالعه موردی :منطقه  2شهرداری اسالمشهر

ای (قشم)

بررسی تطبیقی رهیافت های رگرسیون وزنی جغرافیایی و حداقل

جغرافیا و برنامه ریزی

مربعات معمولی در برآور د مدل های مکانی

2

مقاالت منتشره مجالت علمی -ترویجی
وضعیت مقاله

نام مجله

عنوان مقاله

چاپ

فصلنامه جغرافیایی چشم انداز
زاگرس

تحلیلی بر گسترش افقی شهر تب ریز و ظرفیتهای درون بافتی اراضی

پذیرفته شده

نشریه هفت شهر

مفاهیم کلیدی در زمینه تحقیق در حوزه کیفیت محیط زندگی شهری و
غایت محرومیت اجتماعی

مقاالت ارائه شده در همایش های داخلی و بین المللی و مجالت علمی -ترویجی
ارئه

زمان

سخنرانی

2631

عنوان

عنوان کنفرانس و مکان گردهمایی

توسعه پایدار شهری ،نگاهی اکولوژیک به فضای سبز شهری با

دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت

تاکید بر تبریز

محیط زیست

مکانیابی بیمارستان های شهر شاهرود با استفاده از سیستم

دومین همایش ملی علوم محاسباتی  ،دانشگاه

پوستر

2631

اطالعات جغرافیایی و مدل تحلیل سلسله مراتبی

دامغان

oral
present
ation

2012

The Relationship between Health Care and
International Tourism: Evidence from Iran

2 Inte rdisciplinary Tourism
Re se arch Conference

oral
present
ation

2012

The need to use of intensification polices and
inner city growth capacities in Tabriz

Inte rnational Conference on
Education and Information
Management

oral
present
ation

2012

Using Morphological forms as tourist
attractions in geographic locations case
study: Granitoid Misho

2 Inte rdisciplinary Tourism
Re se arch Conference

پوستر

2631

خلق مح یطی پایدار در مساکن عمومی سنگاپور

همایش فن آوری های نوین در صنعت ساختمان

چاپ

2632

ارائه مدل پ یشنهادی س یستم اطالعات جغراف یایی در
مدیریت بحران شهرهای کشور

نشریه پیام ایمن ی

2632

فازهای مختلف کاربرد سیستم اطالعات جغرافیایی در مدیریت ب حران

نشریه پیام ایمن ی

2631

بررسی استراتژی های تغییر اقلیم در سطح محلی

نشریه کشاورزی و توسعه پایدار

گردشگری علمی و طبیعی ،نمونه موردی :میگماتیتهای همدان

دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

پذیرفته
شده

پذیرفته
شده

سخنرانی

2681

پوستر

2688

مجموعه

2632

 ،اهواز
پهنه بندی سیالب رودخانه باکستر با استفاده از نرم افزار
rivercad xp

گرانیتوئید میشو و جاذبه های توریستی آن

چاپ در

دومین کنفرانس سراسری آب ،بهبهان

همایش آسیب شناسی توسعه گردشگری در
ایران

مقاالت

3

آسیب شناسی گردشگری خانه های دوم با استفاده از ردپای

چاپ در
مجموعه

همایش آسیب شناسی توسعه گردشگری در

اکولوژیک

2632

ایران

مقاالت
شناسایی و ارزیابی چالش های حمل و نقل پایدار جاده ای سازگار با
سخنرانی

زیست بوم ایران

2631

یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و
نقل و ترافیک

سوابق آموزشی
نام دانشگاه -
ردیف

یامؤسسه
آموزشی
وپژوهشی

تاریـخ

عنواندرس -
هاییکه تدریس -
نمودهیامینمائید.

شروع

پایان

تلفــن

نشانی مؤسسه

مبانی جغرافیای
شهری ،برنامه
2

دانشگاه دامغان

1

دانشگاه سمنان

ریزی منطقه ای،
آمایش سرزمین

عضو هیات علمی دانشگاه
دامغان از مهر 2631

دامغان ،میدان دانشگاه ،دانشگاه دامغان

و...
مدیریت شهری،
روش تحقیق،
مبانی برنامه

تدریس از مهر  39در ترم های
مختلف دانشگاه سمنان،
دانشکده هنر

ریزی شهری و..
6
9

دانشگاه پیام نور

مبانی جغرافیای

تبریز

شهری

استانداری

صنعت توریسم و

آذربایجان شرقی

معماری شهرها

موسسه آموزش
1

عالی شمس
تبریزی

3
1
8
3

برنامه ریزی
منطقه ای

دانشگاه پیام نور

جغرافیای

تبریز

فرهنگی

دانشگاه پیام نور

روش تحقیق در

تبریز

شهرسازی

دانشگاه پیام نور
تبریز

اقتصاد شهری

دانشگاه پیام نور

جغرافیای

تبریز

جمعیت ایران

سمنان ،دانشگاه سمنان ،دانشکده هنر

تبریز  -دانشگاه

2631/1/23
2631/1/3

پیام نور تبریز
2631/3/26

36/22/2

2632/2/11
2632/1/23
2632/1/23
2632/1/23

استانداری
آذربایجان شرقی

19221931113
19229131911

تبریز  -یاغچیان -
خیابان نور
تبریز  -دانشگاه
پیام نور تبریز
تبریز  -دانشگاه
پیام نور تبریز
تبریز  -دانشگاه
پیام نور تبریز
تبریز  -دانشگاه
پیام نور تبریز

19221931113
19221931113
19221931113
19221931113

کارگاه های ملی و بین المللی آموزشی
نام کارگاه

تاریخ برگزاری

محل

تهیه نقشه های زمین شناسی به کمک
نرم افزار Arc Gis 10.1

31/13/11- 19

دانشگاه دامغان

اولین کارگاه بین الملی بازاریابی،
گردشگری و هتلداری

22632/1/11

هتل پارس تبریز

2632/6/2

دانشگاه تبریز

کارگاه حفاظت و مهندسی رودخانه و سواحل
با رویکرد حقوق آب چالش های آن

4

کارگاه آموزشی End Note

 21و 2683/21/22

دانشگاه تبریز

2683/21/29

کتابخانه مرکزی دانشگاه تبریز

سمینار آموزشی پایگاههای اطالعاتی
Endnote Web& ISI Web of
Knowledge

عالقه مندی های پژوهشی
استفاده از نرم افزاهای سنجش از دور و  GISدر برنامه ریزی شهری ،برنامه ریزی شهری  ،برنامه ریزی کاربری اراضی ،برنامه
ریزی ناحیه ای ،توریسم و ژئوتوریسم ،فلسفه جغرافیا

آزمون های زبان انگلیسی
نمره

کشور

ارائه شده توسط:

عنوان

31

ایران

دانشگاه تهران

University of Tehran English Test

63

ایران

سازمان سنجش

91

ایران

دانشگاه تبریز

MCHE
UTET

مهارتهای زبانهای خارجی
Degree of Proficiency
Reading

Speaking

Writing

Poor

Fair

Good

Native

Poor

Fair

Good

Native

Poor

Fair

Good

Native

X

X

X

X

X

X

X

X

Language(s
)

Persian
English
Arabic

X

مهارت های کامپیوتر و و نرم افزار
Version of Software
2003 - 2007
10 –9.3 – 9.2 – 9.1
3.1 – 3.2 – 3.3
2004
15.1
X5

Degree of Skills
Professional
Professional
Professional
Professional
Professional
Professional

Software
Office Group
Arc GIS
Arc View
AutoCAD
IDRISI Andes
EndNote

سوابق کاری (شرکت های مشاور)
تاریخ
محل کار

سمت شغلی

شرکت یا موسسه
مهندسین مشاور طوس

2686/3/61

2686/9 /2

مشهد

به روز کردن

مهندسین مشاور پایاب طرح

2688/3/2

2688/21/61

تبریز

از

تا

نقشه های آماری

5

